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ක ොවිඩ්-19 පරීක්ෂාරීරීස පරතික ා  

ඔබට වීසා බලපත්රයක්  ැති  ුවද , ැති ැම් ඔබගේ වීසා බලපත්ර ත්වදයක 

සම්බන්ධගයකන් පතහතදිලි ැති ුවද , ඔබ විසින් මහජැ ගසෞඛ්යයක විධාැ නුගමමැයක 

කල යුතුයක. ඔබට නසනීප ැම්, වද ය පපග ්  ලබා ගක වි්-19 සම්බන්ධගයකන් පරීක්ෂා 

කර මන්ැ.  

ප්රාන්ත සහ ගටටරටටර රජයකන් මන්න් ගක වි්-19 සම්බන්ධගයකන් පරීක්ෂා රීරීම සහ 

ප්රි කාර ලබාීමම සිු  ගකග . 

 ඕ් ගේලියකන් කතටලට ට ගටටරටටර 

 නිව් සුව්ව ගව් ට්  

 ගැ   න් ගටටරටටර 

 ් වීන්් ලන්් 

 සුව්ව ඕ් ගේලියකා 

 ත් ගම්නියකා 

 වි් ගටෝටරයකා 

 ගද් ට න් ඕ් ගේලියකා 

සා පට  ංචා   වී ා බලපත් යක් කපෝ 

ඉකලොක්ට්ක ොනි  ගසන් අධි ාරියක් 

(Electronic Travel Authority (ETA)) ඇත  

සංචාරක වීසා බලපත්ර සහ ETA මන්න් ඕ් ගේලියකාගව් තාදකාලිකද සිමටමට පම්්  

නද් ථාද ලබාග යි. ඔබට ඕ් ගේලියකාගව් සිමටම කල ගැ හතරී ැම්, හතරී නද් ථාදල 

ටලට්වද යකාමට කටයුතු කල යුතුයක. ඕ් ගේලියකාගදන් ටලට්වද යකාම සාහා මමන් රීරීම 

සම්බන්ධ බතහතර රීරීමකට නයකු ම් රීරීමට නදශ්ය ැතත. 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus


 

 
 

 

  
  

 

Page 2 of 6 https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta - 26/02/2021 - Sinhalese 

ඔබගේ මව් රටට යකාමට ගැ හතරීැම්, ඔබ විසින් දලංගු වීසා බලපත්රයක්  තබා මත 

යුතු නතර නදශ්ය නද් ථාදල වද ය පපග ්  ලබාමත යුතුයක.    

සාකේ වී ා බලපත් ය අව න් වන දිනය පරීක්ෂා    

ගැනීස 

නදසර ග ැ ල  කාලසීමද නදසාැගේ ඔබ ඕ් ගේලියකාගව් ඳී ස සියහයකගහ ්ව ඔබගේ 

සංචාරක වීසා බලපත්රයක ගහෝ ETA ් දයකංක්රීයකද නදසාැයකට ප්වගව්.  

පහත ආකාරයකට එයක පරීක්ෂා කල හතක: 

 VEVO, myVEVO app, ඔබගේ වීසා ප්ර ාැ ලිටලගේ ගහෝ ඔබගේ ImmiAccount  

මන්න් ඔබගේ වීසා බලපත්ර ගත රතුු 

 ඔබගේ ETA හි ක ට ඉකු්වදැ දිැයක සහ ගක න්ගේසි, Check an ETA ග් දාද 

මන්න්. 

 ටපන: ඔබ ඕ් ගේලියකාගදන් ටලට්වවී ගල ද දටා යකැ ක්්  ගැෞකා මමැරීන් ප  

ැතදත ඕ් ගේලියකාදට පතණියේගේ ැම්, ක්්  ගැෞකාගව් ඔබ මතකල කාලයක 

ඕ් ගේලියකාගව් සියහ කාලයක ගලස ම්න් මතගැුග  ත. එැම්, ඔබ ඕ් ගේලියකාගදන් 

ටලට්වද න්යක ගලස නප ගැ සලකුග  ත. ගල ද දටා යකැ ක්්  ගැෞකා මමැ්  මන්න් 

ඔබ ඕ් ගේලියකාගව් ඳී ස සියහැ කාලයක ැතදත ආරම්න ගැ ගව්. ඔබගේ ක්්  ගැෞකා 

මමැ ගල ද දටා යකැ ක්්  ගැෞකා මමැ්   යකන්ැ ක්්  ගැෞකා ගමගහයකදැ 

නයකගමන් නසා  තැමන්ැ. 

 

සාකේ වී ා බලපත් කේ  ාලය දීර්ඝ රීරීස 

ඕ් ගේලියකාුග සංරම් නීි යක යකටග්ව, සංචාරක වීසා බලපත්රයක්  ගහෝ ETA 

බලපත්රයකක කාලයක ීම   කල ගැ හතක. 

ඔබගේ ද තමාැ වීසා බලපත්රයක නදසාැ වීමට ගපර ැද වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් 

කල යුතුයක.  

ගබ ගහෝ නද් ථාදල, ඔබගේ වියක ම් ඔබට කරමත හතරීැම්, ඔබ විසින් ඕ් ගේලියකාගව් 

ඳී ස සිමටම සාහා Visitor (tourist stream) වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල හතරීයක. ඔබ 

 තැටම්ව ඕ් ගේලියකාද තුල සිට ැද සංචාරක වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කර  ි ැම්, 

සංචාරක වීසා නයකු ම් පත්ර සලකා බතලීම බලන්ැ.  

ඔබගේ සංචාරක වීසා බලපත්රයක නදසාැයකට ප්වගව් ැම්, සහ ඔබට ැතදත මව්බිමට 

යකාමට ගැ හතරීැම්, සහ ගදැ්ව වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් රීරීමට  ු  කම් 

ගැ මති ැම්, ඔබ විසින් COVID-19 Pandemic event visa වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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රීරීමට  ු  කම් ි බියක හතරීයක. ඔබ විසින් සංචාරක වීසා බලපත්රයක්   තුුවද ගදැ්ව 

වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් රීරීමට  ු  කම් ැති  බද තහුවු කල යුතුයක. ගම් නතරට 

ගදැ්ව වීසා  බලපත්රයකකට නයකු ම් රීරීම සාහා ුද  ට ගැ මති  බද සාහන් ප්රකාශ්යක්  

 තුල්ව කල හතරීයක.  

ඔබගේ සංචාරක වීසා බලපත්රගේ  කාල  කුත්වග  ම්,  ඔබ  ගක ිඩ්-19 

තීරණා්වමක කර්මාන්ත ගේත්රගේ  ැකිය ාක්  ිබග  ම්,  ගක ිඩ්-19 කසංගත කස  

වීසා බලපත්ර ්   COVID-19 Pandemic event visa) සඳහා සුදුසුක්, ිබබි  හැිය . 

ගමම ගේත්ර න් කන්ගන් කෂිකකර්මාන්ත   ගස ්    කග  කෂද්ධ සහ ආබාධිත 

ැකකකරණ සහ ළමා සුැකුත්,  ම ගේත්ර න් . 

ඔබගේ ගදැ්ව වීසා වික ටප ගස යකා බතලීම කල හතරීයක.  

 

නව වී ා බලපත් ය ට අයදුම් රීරීස 

 පහත ආකාරයකට නයකු ම් කරැ ගලසට නටල ඔබද පැන්ු  කරුද: 

 හතරී සෑම නද් ථාදකම ImmiAccount ඔ් ග්  

  තැට  ි  වීසා බලප්වරයක නදසාැ වීමට සි  4 කට ගපර ගැ දැග් .  

ඔබ ැද වීසා බලප්වරයකකට නයකු ම් කල ප , ඔබගේ වීසා නයකු ම්ප්වරයක සම්බන්ධද 

තීර්යක්  මුග ලබැ ගත්  ඔබද ඕ් ගේලියකාගව් නී්වයකාුගකූලද තබා මතනීම සාහා 

බ්ටරජං වීසා බලප්වරයක්  ප්ර ාැයක කරුග  ත. 

ඔබගේ වීසා බලප්වරගේ ‘තද ු රට්ව ඳී ස සියහයක ගැ හතක යකැ ගක න්ගේසියක’ (no 

further stay condition)  ි ැම්, ඔබ විසින් ගදැ්ව වීසා බලප්වරයකකට නයකු ම් රීරීමට 

ගපර ගමම ගක න්ගේසියක ඉද්වරීරීම සාහා ඉ ටලීම්  කල යුතුයක.   

ඔබගේ වීසා බලප්වරයක  තැටම්ව නදසාැ වී  ි ැම්, ඔබගේ ස්වතාවී වීසා බලපත්රයක 

නදසාැ වීමට ප ද ගහෝ, වීසා බලපත්රගේ දලංගු කාලයක ඉකු්වවීගමන් දිැ 28 ්  

 තුලත නයකු ම් කරැ තා්  ු රට ඔබට තද්ව සංචාරක වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල 

හතරීයක. මාගේ වීසා බලප්ව රගේ කාලයක ඉකු්වවී ත බලන්ැ.  

 

වැඩ රීරීස 

සංචාරක සහ ETA වීසා බලප්වරධාරීන් හට ඕ් ට්ග ලියකාගව් දතඩ රීරීමට නදසර 

ැතත. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
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වී ා ක ොන්කේසි 

ගක වි්-19 මමන් සීමා ගේතුගදන් සමහර ජාතයන්තර මමන් කරැ නයක හට සතල ම් 

කල පටරදි ඕ් ගේලියකාගදන් ටලට්වද යකාම ද්් දැ නතර සියක වීසා ගක න්ගේසිදලට 

නුගද කටයුතු රීරීම කල ගැ හතරී බද ග පා තගම්න්තුද හු ැා මනී. නප ඔබගේ 

නැාමත වීසා නයකු ම්පත්ර සලකා බතලීගම්ීම ගමයක සලකා බලැ නතර ඔබගේ පාලැගයකන් 

පටරබාහිර කුණු ගේතුගදන් ඔබට එයක බලපෑම්  ගැ දැ බදට නටල දම බලා මනිුද. 

ඕ් ගේලියකාගව් සංචාරක වීසා බලපත්රධාරීන් හට පහත වීසා ගක න්ගේසි න ාල වියක 

හතරීයක: 

 

වැඩිදු ටත්රැඳී සිටිය කනොපැරී ක ොන්කේසිය (8503, 8534 

 ප 8535 ඇතුලත්ය) 

දතඩිු රට්ව ඳී ස සියහයක ගැ හතරී වීසා ගක න්ගේසියක්   ි  වීසා බලපත්රයක්  ඔබට 

 ි ැම්, න ාල ගක න්ගේසියක ඉද්ව ගැ කග ට ැම්, ඔබට ඕ් ගේලියකාද තුල සිට 

ගබ ගහෝ වීසා බලපත්රදලට නයකු ම් කල ගැ හතක. 

ඔබ හට ගදැ්ව වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් රීරීමට නදශ්ය නතර ඔබගේ වීසා බලපත්රයක 

සි  හතරකට දඩා නඩු කාලයකකීම නදසාැගව් ැම්, ගමම ගක න්ගේසියක ඉද්ව රීරීම 

සාහා ඉ ටලීම්  කල යුතුයක.   

ඔබගේ ඉ ටලීම නුගමත කලගහ ්ව, ඔබගේ ද තමැා වීසා බලපත්රයක නදසාැ වීමට 

ගපර ැද වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල යුතුයක. 

8531 ක ොන්කේසිය (වී ා බලපයත් ය සගින් ලබාදුන් 

 ාලයට ඔබ්කබන් ඕස්කේලියායාකේ රැඳී කනොසිටිය යුතුය) 

ගමම ගක න්ගේසියක ඉද්ව කල ගැ හතක. ගකග් ුවද , ඒ මන්න් තද වීසා බලපත්රයකකට 

නයකු ම් රීරීම ද්් දන්ගන් ැතත.  

ඔබ හට 8531 ගක න්ගේසියක  තුල්ව වීසා බලපත්රයක්   ි ැම්, ඔබගේ ද තමාැ වීසා 

බලපත්රගේ කාලයක ඉකු්වවීමට ගපර ැද වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල යුතුයක. 

8558 ක ොන්කේසිය (ඕනෑස සා 18  ාල පරිච්කේදයරීන්

සා 12 ටවඩා ාලයක්ඕස්කේලියායාකේ සිටිය කනොපැ ) 

ගමම ගක න්ගේසියක ඉද්ව කල ගැ හතක. ගකග් ුවද , ඒ මන්න් තද වීසා බලපත්රයකකට 

නයකු ම් රීරීම ද්් දන්ගන් ැතත.  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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ඔබ හට 8558 ගක න්ගේසියක  තුල්ව වීසා බලපත්රයක්   ි ැම්, ඔබගේ ද තමාැ වීසා 

බලපත්රගේ කාලයක ඉකු්වවීමට ගපර ැද වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල යුතුයක.  

ඔබට නදසර ීම  ි  කාලයක නදසාැගේ ඔබ ඕ් ගේලියකාගව් ඳී ස සියහයකගහ ්ව 

් දයකංක්රීයකදම ඔබගේ වීසා බලපත්රයක නදසාැයකට ප්වදුග  ත.  

මාස 18 ක කාලයක්   තුලත ඔබ මාස 12 ්  සුදච්ඡිතද ඕ් ගේලියකාගව් සියහගේ ැම් 

ඔබගේ වීසා බලපත්රයක ් දයකංක්රීයකද නදසාැයකට ප්ව ගැ ගව් (ඔබට ලබාීම  ි  කාලයක 

එ්  මමැකීම ඉ් මදා ගම ්  ැති ැම්).  

 ංචා   වී ා බලපත්ර ල ා බැලීකම් වැඩපිළිකවලවල් 

ගක වි්-19 ගේතුගදන් සමහර වීසා සලකා බතලීගම් කාලසීමාදන් හට බලපෑම්  ි වී 

 ි  නතර නයකු ම්ප්ව සලකා බතලීම සාහා දතඩි කාලයක්  මතවියක හතරීයක.  

ඔබ ඕ් ගේලියකාගව් සිට සංචාරක වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල විට, ඔබට බ්රිජං වීසා 

බලපත්රයක්  ප්ර ාැයක කරුග  ත. ඔබගේ නයකු ම්පත්රයක සම්බන්ධගයකන් තීර්යක්  

මතනීමට ගපර ද තමාැ වීසා බලපත්රයක නදසාැයකට ප්වගව් ැම්, බ්රිජං වීසා බලපත්රයක 

ආරම්න දුග  ත. ගම් මන්න් ඔබ නීතයාුගකූලද ඳී ස සියහැ බදට තහුවු ගකග . 

ඔබගේ ැද වීසා නයකු ම්පත්රයක නප විසින් සලකා බලැ නතරතුර ඔබට ඕ් ගේලියකාද තුල 

බ්රිජං වීසා බලපත්රයක මත ඳී ස සියහයක හතරීයක. ඔබගේ බ්රිජං වීසා බලපත්ර ප්ර ාැ  තන්වීම 

ලතබීම ප්රමා  වියක හතරීයක.  ඔබගේ ද තමාැ වීසා බලපත්රයක නදසාැවීමට ගපර ැද 

සංචාරක වීසා බලපත්රයකට නයකු ම් කග ට ැම්, නප විසින් ඔබගේ බ්රිජං වීසා ප්ර ාැ  තන්වීම 

ගමගත්  නප විසින් එවූගේ ැති  ුවද , ඔබගේ නීතයාුගකූල ත්වදයක සම්බන්ධගයකන් 

ඔබ ක්් ස ටලට ප්වවියක යුතු ැතත.  

නපට දතඩිු ර වි් තර නදශ්යැම් ගහෝ නප විසින් තීර්යක්  ම්ව ප  නප ඔබට  තුගම් 

ග ුග  ත. 

නප විසින් තීර්යක්  මතනීමට ගපර ඔබ ඕ් ගේලියකාගදන් ටලට්වද න්ගේ ැම්, ඔබගේ 

වීසා නයකු ම්පත්රයක ඉ ටලා න් කර මත හතක. 

නපගේ පයේුවඩ බතලීමට, ඔබගේ ගත රතුු යකාද්වකාලීැ රීරීමට, ඔබ විසින් දතරදි 

ගත රතුර්  ීම  ි ැම් ගහෝ ඔබගේ නයකු ම්පත්රයක ඉ ටලා න් කර මතනීම සාහා ඔබගේ 

ImmiAccount පපගයකෝගී කර මන්ැ.  

කස්වාවලටඇතිකවනබාධා 

ගක වි්-19 ගේතුගදන් වීසා නයකු ම්පත්ර ්රියකාදලියකට න ාල සමහර ග් දාදලට බලපෑම් 

 ි වියක හතරී නතර නප විසින් පපගයකෝගී කරමුග ලබැ ග් දා ගබ ගහෝමයක්  (වද ය 

පරීක්ෂ් දතනි) ගකයහ කාලීැද ලබාමත ගැ හතරී වියක හතරීයක. ත්වදයක ගමයක දැ 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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නද් ථාදල පරීක්ෂ් සම්ූර ් රීරීමට සහ ඉ ටලා සියහැ ල  ගත රතුු සතපයිමට 

නමතර කාලයක ලබාග ුග  ත. 

වැඩිදු කතො තුරු ැපයීස 

දතඩිු ර ගත රතුු සපයකැ ගලසට ඔබගමන් ඉ ටලීම්  කර  ි ැම්, ඔබට හතරී විමස 

ඉ ටලා සියහැ ල  ගත රතුු ImmiAccount  ගදි න් ලබා ග න්ැ. 

ලබාු න් කාලසීමාද  තුලත න ාල ගත රතුු ලබාදියක ගැ හතරීැම්, පතහතදිලි රීරීම්  

ImmiAccount ගදත එ්  කරන්ැ.  ඔබගේ වීසා නයකු ම් පත්රයක සලකා බතලීගම්ීම 

ග් දාදලට සිු වූ බාධා සතලරී ටලට මුග  ත. ඔබගේ වීසා නයකු ම්පත්රයක සම්බන්ධගයකන් 

තීර්යක්  මතනීමට ගපර තදු රට්ව වි් තර නදශ්ය ැම්, නප ඔබ හා සම්බන්ධ දුග 

 ත. 

ක ෞඛ්යය පරීක්ෂණ  ම්බන්ධ පමුවීසක් කයොදා ගැනීස 

ඔබගේ වීසා බලපත්රයක සම්බන්ධගයකන් ගසෞඛ්යයක පරීක්ෂ්යකකට යකා යුතුැම්, නප ඒ බද 

ඔබට  තුගම් ග ුග  ත. ලබාීම  ි  කාලසීමාද තුල බූපා ගමඩික ට වීසා ස විස්  (Bupa 

Medical Visa Services) සමඟ හුදවීම්  ලබාමත ගැ හතරී ැම් ගහෝ ඔබගේ හුදද 

නදලංගු කර  ි ැම්: 

 ඔබගේ ImmiAccount මන්න් පතහතදිලි රීරීම්  නුද්න්ැ 

 හතරී සෑම නද් ථාදකම, මීලඟට ලබාමත හතරී දිැයකට හුදවීම්  ලබා මන්ැ 

 ඔබ හුදවීම්  ලබාම්ව ප , ඔබගේ ImmiAccount ඔ් ග්  ඔබ විසින් ගයක  ාම්ව 

හුදවීගම් දිැයක නප හට  තුගම් ග න්ැ.  

ඔබගේ වීසා නයකු ම් පත්රයක සලකා බතලීගම්ීම හුදවීම් සම්බන්ධ ප්රමා  නප විසින් 

සතලරී ටලට මුග  ත.  ඔබගේ වීසා නයකු ම්පත්රයක සම්බන්ධගයකන් තීර්යක්  මතනීමට 

ගපර තදු රට්ව වි් තර නදශ්ය ැම්, නප ඔබ හා ැතදත සම්බන්ධ දුග  ත. 
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